
UCHWAŁA NR IX/ SA/ /2019

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art.5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r.-Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1, Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały .

§2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rorruald Nelke

Radca Prawny

Opracowała:

Dorota Dutkowiak



Załącznik 
do uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
Nr IX/82/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osoby ubiegającej się:
Imię Nazwisko

Numer PESEL

I I I I I I I__ I__ l__ I__ I__ I

Telefon

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

2. Wnoszę o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego):*

**) Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.

(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)

a) prowadzonego przez osobę samotną;

b) składającego się z 2 do 4 osób;

c) składającego się z co najmniej 5 osób.

3. Do wniosku dołączam)*

a) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu);

b) kopię umowy kompleksowej (oryginał do wglądu);

c) 

*) właściwe zaznaczyć

4. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego )**

Oświadczam, że:

a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku 

energetycznego

b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od....................... do

..................... i zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

wskazanym w pkt 1 wniosku;

c) powyższe dane są prawdziwe.



OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

L-P- Imię i Nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa
1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)



Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano 
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca 
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Należy zaznaczyć tylko jedną formę przekazywania dodatku

(dodatek może być przekazywany za pomocą tylko jednej formy płatności)

Imię i nazwisko

Adres

Q Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku na wskazany rachunek bankowy:

(nazwa banku, oddział)

(numer rachunku - 26 cyfr)

Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / osobą upoważnioną *)  do w/w konta 
bankowego

□ Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku na wskazany rachunek bankowy 
przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę 
sprzedaży energii elektrycznej:

(numer rachunku - 26 cyfr)

0 w formie gotówkowej:

*) zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X" tylko w jednym polu

*) niepotrzebne skreślić .......................................

(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR IX/ U) /2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Podstawą projektu uchwały jest zapis określony w art. 5d ust.2 ustawy Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 755), który mówi, że rada gminy w drodze uchwały określa wzór 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


